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Propietat intel∙lectual, administració electrònica, comerç electrònic, e-justícia, dades personals, governança d’Internet,
fiscalitat a Internet, cibercriminalitat, participació electrònica i política a Internet… són 10 àmbits que han ocupat la nostra atenció al llarg de cinc anys des que el 2005 es va posar en marxa la revista Internet, Dret i Política.
En aquest número 10 la nostra atenció se centra en la resolució de conflictes en línia, la qual cosa ens permet tancar un
primer cercle en el qual s’inclouen una cinquantena d’articles publicats i en els quals s’han analitzat diferents instruments normatius i regulatoris a través dels quals s’ordenen i impulsen les relacions que es donen per Internet i s’ha
valorat l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en les institucions polítiques. Resulta paradigmàtic
que quan tanquem aquest primer cercle ho fem analitzant un altre conjunt d’instruments orientats a la resolució dels
conflictes que es poden generar en les relacions a la Xarxa que estan cridats a tenir un paper força rellevant en el futur
immediat.
De fet, l’Online Dispute Resolution (ODR), com a canal per a la resolució de les controvèrsies al marge de les instàncies
judicials o en col∙laboració amb elles, inclou una diversitat de pràctiques i està adquirint una importància significativa
en nombrosos sectors, com queda patent al llarg del monogràfic.
El monogràfic recull una selecció d’articles que són el resultat del Workshop internacional sobre ADR/ODR celebrat
el 15 de setembre de 2009 a la seu de la UOC. Com explica Esther Vilalta, organitzadora de la jornada i coordinadora
del monogràfic, la jornada va comptar amb la participació activa de prestigiosos referents del món acadèmic i
empresarial en mètodes ODR, la qual cosa va permetre realitzar un debat d’alt nivell i interès, del qual hem traslladat
una mostra al monogràfic de la revista.
A més, en aquest número també hem inclòs l’article de Pablo Ferrándiz sobre la reforma de la Comissió de Propietat
Intel∙lectual del Ministeri de Cultura espanyol que aborda una qüestió que ha estat polèmica i que ha suposat una significativa mobilització a la Xarxa en un àmbit, la protecció de la propietat intel∙lectual a la Xarxa, en el qual dret i societat
es troben encara en punts distants i en el qual de ben segur en els propers anys es produiran canvis significatius.
L’autor analitza l’abast de la reforma proposada i valora si l’atribució a l’Administració pública de competències per a
resoldre controvèrsies entre particulars sobre qüestions relatives a la propietat intel∙lectual està d’acord amb els principis constitucionals.
Finalment, conformen aquest número 10 les seccions habituals de la revista en les quals donem notícia de les activitats
realitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política i de les novetats normatives i jurisprudencials que s’han produït en
aquest període en matèria de dret d’Internet.
Amb aquest número, continuem en la nostra aposta per la qualitat. En aquest sentit, cal donar notícia de la utilització
d’una nova aplicació per a la gestió de la revista que ha de suposar un avenç significatiu tant per als autors i editors
com per als lectors. Des de fa uns mesos, la revista utilitza l’Open Journal Systems 2.2.2.0, un programari de codi obert
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per a la gestió i la publicació de revistes electròniques desenvolupat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project
sota la Llicència Pública General GNU. Trobareu més informació respecte a aquesta aplicació a la pàgina web de la
revista.
També confirmem la nostra línia editorial, que se sintetitza en el mateix títol i que pretén reflexionar i analitzar els reptes que per al dret i la ciència política es deriven de la societat de la informació.
No podem oblidar que, com afirmava Joan Prats en un article escrit juntament amb Jaume Giné, el 2002, «vivim la
revolució tecnològica més important experimentada per la humanitat. Ens indueix a sentiments creuats d’esperança i
temor». I en aquest sentit tant des de les institucions polítiques com des dels instruments regulatoris es poden articular
mesures no només per a superar l’anomenada bretxa digital, com plantejava Prats, sinó també per a facilitar que les
relacions que es donen a Internet puguin tenir un impacte significatiu en el desenvolupament humà. En aquest sentit es
manifestava també la Declaració de principis sobre construir la societat de la informació: un desafiament global per al
nou mil∙lenni adoptat a la Cimera de Ginebra que es va celebrar el desembre de 2003 en reconèixer que «l’estat de dret,
acompanyat per un marc de política i reglamentació propici, transparent, favorable a la competència, tecnològicament
neutre, predictible i que reflecteixi les realitats nacionals, és indefugible per a construir una societat de la informació
centrada en la persona. Els governs han d’intervenir, segons escaigui, per corregir els errors del mercat, mantenir una
competència lleial, atraure inversions, intensificar el desenvolupament d’infraestructura i aplicacions de les TIC, augmentar al màxim els beneficis econòmics i socials i atendre les prioritats nacionals».
Recordant aquestes paraules volem retre un sentit homenatge a qui fou director dels Estudis de Dret i Ciència Política
de la Universitat Oberta de Catalunya entre 2000 i 2003 i qui sempre ens va animar a emprendre nous projectes com
aquest.
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